QUERIDO VISITANTE
Você é sempre muito benvindo à Igreja Batista
da Liberdade.
Receba o nosso carinho e atenção. Volte outra
vez, Deus sempre terá um recado para aqueles
que o buscam em Espírito e em verdade.

ESCALA DE SERVIÇO
Domingo
Dirigente do Culto
Som
Projeção
Recepção

Hoje
Pr. Aloisio Campanha
Kevin Chan
Anthony Soares
João R. Soares

Próximo
Pr. Aloisio Campanha
Kevin Siqueira
Anthony Soares
Ana Conceição

“Ora, o Senhor é o Espírito; e onde está o Espírito do Senhor, aí há
liberdade.”
2 Coríntios 3.17
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PAIS QUE ENSINAM AOS FILHOS A PALAVRA DE DEUS
.... Eu tenho lhes ensinado a Sua Palavra (João 1714 (NVI)

ATIVIDADES PERMANENTES
Escola Bíblica Dominical – 05:00 pm
Momento de Oração – 6:15 pm
Culto Dominical – 07:00 pm
Culto de Oração e Estudo Bíblico– Quarta-feira 8:00 pm
Ceia Memorial – Todo 1º domingo do mês
Assembléia Geral–Todo 2º domingo do mês às 4:30 pm

MEDITAÇÃO
“Ensina a criança no caminho em
que deve andar; e até quando
envelhecer não se desviará dele.”
Provérbios 22:6

Nós os pais podemos nos tornar líderes espirituais para os nossos filhos
desenvolvendo em nós as caracteristicas que eram evidentes em Jesus, assim
como Ele ensinou aos seus discípulos por três anos.
Jesus ensinou aos discípulos que a Palavra de Deus é o nosso fundamento, a
nossa base. É onde nós pais, construímos as nossas vidas e por onde os nossos
filhos devem de construir a deles tambem. A Palavra de Deus é a verdade. Jesus
disse: “E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”( João 8:32)
Como pais devemos desejar a liberdade de nossos filhos. Nós não podemos
querer que cresçam presos pela culpa. Nós não podemos ensinar aos nossos
filhos que é saudável crescer com preocupações e tornar-nos escravos das
mesmas. Nós não podemos permitir que nossos filhos cresçam presos por
ressentimentos. Nós não podemos deixar os nossos flhos presos na expectativa
dos outros para a vida deles.
Há uma única maneira de dar liberdade aos nossos filhos: ensinar para eles a
verdade que liberta. Ensinar para eles que quando a vida é construída do ponto
de vista de Deus, essa é a verdadeira liberdade. A vida construída na verdade de
Deus é cheia de felicidade, alegria, paz e esperança. Nós vamos prevenir os
nossos filhos de sofrer dores de cabeça, dores no coração e quebras no coração
se ensinarmos os nossos filhos a depender somente da Palavra de Deus como
autoridade sobre as suas vidas.
Deus espera que nós pais, sejamos os primeiros professores de Sua Palavra aos
nossos filhos. E para ensinar nós devemos saber a matéria. Então devemos ,
como pais, participar de um estudo bíblico, de ter uma vida de oração, de ler a
Palavra de Deus diariamente, de ir para a igreja para prestar culto a Deus.
Mas do que falar que tipo de gente os nossos filhos devem de ser, nós temos que
ser esse tipo de gente para que eles tenham um referencial. Tomara que o nosso
referencial seja Jesus Cristo, para que tambem seja o referencial de nossos filhos.
Feliz Dia dos Pais.
Que Deus nos abençoe.
Pr. Aloísio Campanha

CULTO DE LOUVOR E ADORAÇÃO
Prelúdio
Momento da Igreja

Instrumental
Orações Intercessórias
Pai Presente de Deus Pra Nós

Boas Vindas
Avisos
Campanha 2010
Dedicação dos dízimos e ofertas

Pr. Aloisio Campanha
Pr. Aloisio Campanha
Pr. Aloisio Campanha
Instrumental

Louvemos a Deus por tão grande Presente
“Adorador”
Homenagem Especial
“Meu Senhor de Tudo Sabe” 332 – CC

Congregação
Pr. Aloisio Campanha
Congregação

Leitura bíblica em uníssono: I Cr 16.8; Sl 48.1; Is 12.5
“Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os
povos os seus feitos. Porque grande é o Senhor e digno de ser
louvado! Cantai-lhe, salmodiai-lhe, falai de todas as suas obras
maravilhosas. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado!
Agradeçamos a Deus pelas Pais
“Grande é o Senhor”
“Agradeço”
Momento de Gratidão
Oração de Intercessão pelos Pais

Congregação
Congregação
Filhos e Midia
Filhos

Ouçamos a voz de Deus que nos deu tão grande presente
Mensagem

Pr. Aloisio Campanha

Pais Que Ensinam Aos Filhos a Palavra De Deus
Bênção

Poslúdio

Apostólica

Pr. Aloisio Campanha

Instrumental

COMUNICAÇÕES
INTERCESSÃO
“Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em
que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o
teu Deus, são ouvidas as tuas palavras; e eu vim por causa das tuas
palavras.” Daniel 10:12
*Pelo Pr Aloisio Campanha nosso pastor, sua família e seu Ministério,
*Pela diretoria da nossa igreja e membresia,
*Pelos jovens e adolescentes e crianças de nossa igreja ,
*Pela vida de nossos aniversariantes do mês,
*Pelos nossos visitantes,
*Pela comunhão entre os irmãos,
*Pelas irmãs Maria Lucy e Wine Camargo

ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO
Dia
Dia
Dia
Dia

04
06
08
16

–
–
–
–

Anthony Pinto Soares
Aniversario de casamento – Celsino e Cecília
Scott Machado
Winefred Adalberto Camargo

SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO

Você esta convidada para uma bela tarde de comunhão entre mulheres!!
Sua presença nos trará muita alegria!!
Dia: 26 de Junho de 2010 as 6:00PM
Local: 68-10 31st Avenue
Woodside, NY 11377

TEMPO DE ORAÇÃO
Tem sido motivo de muita alegria, de comunhão de busca ao Senhor e o
fato de estarmos juntos no ajuda a crescer. Você também pode ter o
privilégio de estar conosco todos os domingos à partir das 6:15 PM.
Nossas reuniões tem sido grandemente abençoadoras.
Também todas as quartas-feiras à partir da 8:00PM. Participe e veja
as bencaos que Deus tem derramado sobre cada um de nos e tambem
em nossa Igreja.

